
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ
ВІСІМНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ

23.01. 2017 року м. Почаїв
Приміщення поліклініки РКЛ № 2

Вісімнадцяту сесію VII скликання Почаївської міської ради відкриває Почаївський 
міський голова Бойко В.С.

Всього депутатів: 26 
Присутні на сесії: 16 

Відсутні на сесії : 10 
(список додається)

Кворум , необхідний для проведення сесії, є. 

У роботі сесії беруть участь :

заступник міського голови -  Максимчук С.В. 
спеціаліст земельного відділу міської ради -  Олепнік М.Г. 
спеціаліст земельного відділу міської ради -  Капрічук О.М. 
начальник юридичного відділу - Новаковська 1.10. 
в. о. старости сіл Старий Тараж , Комарпн - Наклюцька Ю.М. 
спеціаліст загального відділу міської ради -  Яра І.В. 
спеціаліст фінансового відділу міської ради -  Касаткіна О.П. 
помічник народного депутата України Головка М.И. -  Габор Василь 
директор Кременецько -  Почаївського ДІАЗ у - Микулич В.В. 
представники громадськості і політичних партій і організацій.

Засідання вісімнадцятої сесії VII скликання Почаївської міської ради 
розпочалося о 10. ЗО год., а закінчилося о 12 год. 55хв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 431 від 07 
липня 2016 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік».

660

2. Про затвердження звіту про виконання міської Програми «Організація та 
проведення змагань та заходів зі спорту у м. Почаїв на 2015 -2016 роки».

661

J.

Про затвердження звіту про виконання міської Програми «Організація та 
проведення свят та культурно -  масових заходів у місті Почаїв на 2015 -  
2016 роки». 662



4. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально -  економічного 
та культурного розвитку Почаївської ОТГ за 2016 рік.

663

5.
Про затвердження Програми «Реформування та розвитку житлово- 
комунального господарства Почаївської міської об'єднаної територіальної 
громади на 2017 -  2018 роки».

664

6. Про затвердження Програми «Створення належних умов для діяльності 
виконавчих органів Почаївської міської ради на 2017 -  2018 роки».

665

7. Про затвердження Програми соціально- економічного та культурного 
розвитку Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2017 
рік.

666

8. Про внесення змін в рішення сесії міської ради №633 від 23.12.2016 р. 
«Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 
комп'ютерів Почаївською міською радою на 2017 рік».

667

9. Про нарахування індексації за оренду комунального майна з січня по 
грудень 2017 р.

668

10. Про затвердження структури . загальної чисельності та штатного розпису 
апарату Почаївської міської ради на 2017 рік.

669

11. Про оплату праці на 2017 рік. 670

12. Про набуття повноважень у сфері Державної реєстрації (речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань).

671

13. Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації Почаївської 
міської ради.

672

14.
Про затвердження акту комісійного обстеження наявного стану частини 
нежитлового приміщення , площею 421.1 кв. м.. що розміщене за адресою 
вул. Возз’єднання,5 , м. Гіочаїв.

673

15.
Про встановлення оплати та порядок оплати пільг по оплаті за навчання у 
Почаївській музичній школі на 2017 навчальний рік. 674

16.
Про затвердження Положення «Про організацію харчування учнів у 
Почаївській ЗОШ І-ІІІ ст.. на 2017 рік ». 675

17.
Про затвердження Положення «Про організацію харчування учнів у 
Старотаразькій ЗОШ 1-І 11 ст. на 2017 рік». 676



18. Про укладення Договорів про соціальне партнерство та участь у розвитку 
соціально -  економічної сфери Почаївської МОТГ.

677

19.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства площею 0.2443 га: 0.2548 га; та 0.1712 га в 
с.Старий Тараж, гр. Сіморі О.И.

678

20.
Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 
селянського господарства площами 0,1864 га; 0.1314 га; 0.1650 га та 
0,2118 га в с. Старий Тараж , гр. Сімчуку Р.О.

679

21.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд площею 0.0736 га в с. Комарин. вул. Польова. 21 
гр. Бабійчук Л.С.

680

23.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення!відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд площею 0.2500 га в с. Комарин, вул. Польова,53 
гр. Каняєву А.І.

681

24.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення!відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських 
будівель та споруд площею 0,2500 га в с. Комарин, вул. Зарічна. 94 
гр. Бринській О.С.

682

25.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельних ділянок натурі (на місцевості) 
для ведення особистого селянського господарства площами 0.4535 га та 
0,4197 га в с. Комарин. гр. Бринській О.С.

683

26.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд площею 0.1000 га в м. Почаїв. вул. Липова. ЗО а гр. Рожик О.І.

684

27.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0.1000 га в м. Почаїв. вул. Березина, 34. 
гр. Точинському 1.1.

685

28. Про внесення змін доп.1 рішення 12 сесії № 559 від 16.09.2016 р. 686



29.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд щодо передачі земельної ділянки 
в оренду в м. Почаїв. вул. Наливайка, 16 гр. Костюк І.М.(0.0936га).

687

ЗО.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв. вул. Верхня. 7. гр. Гукайлу С.І.

688

31.

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0.0622 га в м. Почаїв, вул. N4. Вовчка. 16, 
гр. Сіньковській О.Є.

689

32.

Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства в землі для будівництва та 
обслуговування житлового будинку. господарських будівель і споруд 
в м. Почаїв, вул. Плетянка, площею 0.1365 га гр. Єробкіній Н.І.

690

Зз.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0.0700 га в м. Почаїв. вул. Гоголя. 16 А, 
гр. Шатківській М.В.

691

34.

Про затвердження технічної документації із земле) строю щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0.1000 га в м. Почаїв. вул. Грушевського, 14 
гр. Базан М.В.

692

35.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0.1000 га в м. Почаїв, 
вул. Старотаразька, 22, гр. Вейко А.М.

693

36.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0.0800 га в м. Почаїв, вул. Квіткова, 19, 
гр. Кравчук В.І.

694

37.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0861 га в м. Почаїв. вул. Юридика. 36 а 
гр. Лепській М.О.

695



38.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0.0900 га в м. Почаїв, вул. Шевченка, 88 
гр. Просяній А.М.

696

39.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0981 га в м. Почаїв, вул. Суворова, 8, 
гр. Прадуну 1.1.

697

40.

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0.0723 га в м. Почаїв, вул. Я. Мудрого. 23, 
гр. Козлову М.М.

698

41.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, вул. Л.Українки, 9 
гр. Невірковець П.А.

699

42.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на яку 
поширюється право сервітуту для тимчасової споруди для підприємницької 
діяльності в м. Почаїв вул. Липова, площею 0,0030 га ФО-П Панасюк С.І.

700

43.
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на яку 
поширюється право сервітуту для тимчасової споруди для підприємницької 
діяльності в м. Почаїв вул. Липова, площею 0,0030 га ФО-П Кухаревич Н.С.

701

44.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд площею 0,0510 г а в  м. Почаїв, вул. Липова, 58, 
гр. Медвідь Б.М.

702

45.
Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території 
щодо зміни цільового призначення власної земельної ділянки із земель 
комерційного призначення на для будівництва та обслуговування 
житлового будинку. господарських будівель і споруд в м. Почаїв, 
вул. Тиха.1 площею 0.1601 га гр. Іщук Л.М. га гр. Вихованець І.Р.

703

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні 
цільового призначення земельні ділянки із ведення особистого селянського 
господарства в для ведення індивідуального садівництва площею 0.1259 га 
в с. Затишшя вул. Зелена, гр. Козак Т.М.

704

47.
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні 
цільового призначення земельної ділянки із ведення особистого 
селянського господарства для ведення індивідуального садівництва 
площею 0.2608 га в с. Затишшя вул. Зелена, гр. Козак Т.М.

705



48.
Про розгляд проектів рішень про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято - 706
Успенській Лаврі для обслуговування братського корпусу №16 площею 
0,3269 га в м. Почаїв, вул. Возз’єднання .8 та про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 
Почаївській Свято -  Успенській Лаврі для обслуговування братського 
корпусу №17 площею 0,2973 га в м. Почаїв. вул. Возз'єднання ,8

Слухали: Про внесення змін до рішення сесії Почаївської міської ради № 431 від 07 липня 
2016 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік».
Інформує: Касаткін Б.С. -  спеціаліст Почаївської міської ради.
Вирішили:( Рішення № 660)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження звіту про виконання міської Програми «Організація та
проведення змагань та заходів зі спорту у м. Почаїв на 2015 -  2016 роки».
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 661 )

Результати голосування: За -  17
Проти -  немає 

Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження звіту про виконання міської Програми «Організація та
проведення свят та культурно -  масових заходів у місті Почаїв на 2015 -  2016 роки». 
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Впрініили:( Рішення № 662 )

Результати голосування: За -  17
Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження звіту про виконання Програми соціально -  економічного та 
культурного розвитку Почаївської ОТГ за 2016 рік.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 663 )

Результати голосування: За -  17
Проти — немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження Програми «Реформування та розвитку житлово - комунального 
господарства Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2018 роки». 
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Впрішиліі:( Рішення № 664 )

Результати голосування: За -  17
Проти -  немає 
Утримались -  немає



Слухали: Про затвердження Програми «Створення належних умов для діяльності
виконавчих органів Почаївської міської ради на 2017 -  2018 роки».
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 665)

Результати голосування: За -  17
Проти -  немає 

Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження Програми соціально - економічного та культурного розвитку 
Почаївської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 666)
Результати голосування: За — 17 *

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про внесення змін в рішення сесії міської ради № 633 від 23.12.2016 р. «Про 
затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання 
та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів Почаївською міською радою на 
2017 рік».
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Впрішили:( Рішення № 667 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про нарахування індексації за оренду комунального майна з січня по 
грудень 2017 р.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішнли:( Рішення № 668)
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження структури , загальної чисельності та штатного розпису апарату 
Почаївської міської ради на 2017 рік.
Інформує: Яра І.В. -  спеціаліст загального відділу Почаївської міської ради.
Вирішпли:( Рішення № 669)

Результати голосування: За -  17
Проти -  немає 

Утримались -  немає

Слухали: Про оплату праці на 2017 рік.
Інформує: Касаткіна О.П. -  спеціаліст фінансового відділу Почаївської міської ради.
Міський голова В.С. Бойко оголосив про конфлікт інтересів з приводу участі у прийнятті 
вищевказаного рішення .
Впрішили:( Рішення № 670 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З



Слухали: Про набуття повноважень у сфері Державної реєстрації (речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Внрішили:( Рішення № 671 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження Положення про відділ державної реєстрації Почаївської міської 
ради.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Виріншли:( Рішення № 672 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження акту комісійного обстеження наявного стану частини
нежитлового приміщення, площею 421,1 кв. м., що розміщене за адресою вул. 
Возз’єднання,5 , м. Почаїв.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Впрішили:( Рішення № 673 )

Результати голосування: За -  16
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про встановлення оплати та порядок оплати пільг по оплаті за навчання у
Почаївській музичній школі на 2017 навчальний рік.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 674 )
Результати голосування: За -  16

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосував -1

Слухали: Про затвердження Положення «Про організацію харчування учнів у Почаївській 
ЗОШ І-ІІІ ст. на 2017 рік ».
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішили:( Рішення № 675 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про затвердження Положення «Про організацію харчування учнів у
Старотаразькій ЗОШ І-ІІ ст. на 2017 рік».
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Внрішилн:( Рішення № 676 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає



Слухали: Про укладення Договорів про соціальне партнерство та участь у розвитку
соціально -  економічної сфери Почаївської МОТГ.
Інформує: Максимчук С.В. -  заступник міського голови.
Вирішііли:( Рішення № 677 )
Результати голосування: За -  17

Проти -  немає 
Утримались -  немає

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства площею 
0.2443 га; 0.2548 га; та 0.1712 га в с. Старий Тараж. гр. Сіморі О.Й.
Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрііііпліі:( Рішення № 678 )

Результати голосування: З а -  14
Проти -  немає 

Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства площами 
0,1864 га; 0.1314 га; 0.1650 га та 0,2118 га в с. Старий Тараж , гр. Сімчуку Р.О.
Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрішили:( Рішення № 679 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд площею 
0.0736 га в с. Комарин. вул. Польова, 21 гр. Бабійчук Л.С.
Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрішили:( Рішення № 680 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд площею 0,2500 га в 
с. Комарин, вул. Польова,53 гр. Каняєву А.І.
Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Внрішили:( Рішення № 681 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 
та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд площею 
0,2500 га в с. Комарин, вул. Зарічна, 94 гр. Бринській О.С.
Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Віірішііліі:( Рішення № 682 )
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства площами 0,4535 га та 0.4197 га в с. Комарин. гр. Бринській О.С. 
Інформує: Олейнік М.Г. - спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрішили:( Рішення № 683 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0.1000 га в м. Почаїв. 
вул. Липова. 30 а гр. Рожик О.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 684)

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в м. Почаїв, 
вул. Березина, 34, гр. Точинському 1.1.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 685)

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про внесення змін доп.1 рішення 12 сесії № 559 від 16.09.2016 р.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 686)

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 

Утримались -  немає 
Не голосували - З



Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд щодо 
передачі земельної ділянки в оренду в м.Почаїв. вул. Наливайка, 16 гр. Костюк І.М.(0.0936га). 
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрішплп:( Рішення № 687 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 

Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0.1000 га в м. Почаїв, 
вул. Верхня. 7, гр. Гукайлу С.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрнііпли:( Рішення № 688 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 

Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0.0622 га в м. Почаїв, 
вул. М. Вовчка, 16, гр. Сіньковській О.Є.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрішплп:( Рішення № 689 )
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства в землі для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд в м. Почаїв, вул. Плетянка , площею 
0,1365 га гр. Єробкіній Н.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішилп:( Рішення № 690 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0700 га 
в м. Почаїв. вул. Гоголя, 16 А, гр. Шатківській М.В.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради.



Вирішили:! Рішення № 691 )
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,1000 га в 
м. Почаїв. вул. Грушевського, 14 гр. Базан М.В.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 692 )
Результати голосування: За -  14

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0.1000 га в м. Почаїв. вул. Старотаразька, 22, гр. Вейко А.М.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрішпли:( Рішення № 693)

Результати голосування: За -  14
Проти — немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0.0800 га 
в м. Почаїв, вул. Квіткова, 19, гр. Кравчук В.І.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрішпли:( Рішення № 694 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували -  З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0.0861 га 
в м. Почаїв. вул. Юридика, 36 а гр. Лепській М.О.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 695)

Результати голосування: За -  15
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 2



Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0900 га 
в м. Почаїв. вул. Шевченка. 88 гр. Просяній А.М.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Впрішплп:( Рішення № 696 )

Результати голосування: За -  15
Проти -  немає 

Утримались -  немає 
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0981 га в м. Почаїв, вул. Суворова. 8, гр. Прадуну 1.1.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 697)
Результати голосування: За -  15

Проти — немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0,0723 га 
в м. Почаїв. вул. Я. Мудрого. 23, гр. Козлову М.М.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 698 )
Результати голосування: За -  15

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - 2

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,1000 га в м. Почаїв. вул. Л.Українки, 9 гр. Невірковець П.А.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради.
Секретар міської ради В.Я. Уйван повідомив про конфлікт інтересів з приводу участі у 
прийнятті вищевказаного рішення у зв'язку із тим, що він перебуває у родинних відносинах 
із гр. Невірковцем П.А.
Вирішили:( Рішення № 699)

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 

Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для 
тимчасової споруди для підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Липова, площею 
0.0030 га ФО-П Панасюк С.І.



Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:! Рішення № 700 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж частин земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для 
тимчасової споруди для підприємницької діяльності в м. Почаїв вул. Липова, площею 
0,0030 га ФО-П Кухаревич Н.С
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:! Рішення № 701)
Результати голосування: З а -14  •

Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 
0,0510 г а в м. Почаїв, вул. Липова, 58, гр. Медвідь Б.М.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:! Рішення № 702 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про надання дозволу на розроблення детального плану забудови території щодо 
зміни цільового призначення власної земельної ділянки із земель комерційного 
призначення на для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд в м. Почаїв. вул. Тиха. 1 площею 0.1601 га гр. ІщукЛ.М. та 
гр. Вихованець І.Р.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:! Рішення № 703 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 

Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні цільового 
призначення земельні ділянки із ведення особистого селянського господарства в 
для ведення індивідуального садівництва площею 0.1259 га в с. Затишшя 
вул. Зелена, гр. Козак Т.М.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:! Рішення № 704)

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 

Утримались -  немає 
Не голосували - З



Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення по зміні цільового
призначення земельної ділянки із ведення особистого селянського господарства для 
ведення індивідуального садівництва площею 0.2608 га в с. Затишшя вул. Зелена, 
гр. Козак Т.М.
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради. 
Вирішили:( Рішення № 705 )

Результати голосування: За -  14
Проти -  немає 
Утримались -  немає 
Не голосували - З

Слухали: Про розгляд проектів рішень про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення в постійне користування земельної ділянки Почаївській Свято -  Успенській 
Лаврі для обслуговування братського корпусу №16 площею 0,3269 га в м. Почаїв, вул. 
Возз'єднання ,8 та про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 
користування земельної ділянки Почаївській Свято -  Успенській Лаврі для обслуговування 
братського корпусу №17 площею 0.2973 га в м. Почаїв. вул. Возз'єднання .8 
Інформує: Капрічук О.М. -  спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради 

Бойко В.С. — міський голова.
Вирішили: Заслухавши інформацію з приводу належності будівель Почаївської Свято -

Успенської Лаври до Кременецько -  Почаївського державного історико -  архітектурного 
заповідника , як пам'яток архітектури , з якою ознайомили директор Кременецько -  
Почаївського державного історико -  архітектурного заповідника -  Микулич Вадим 
Володимирович та помічник народного депутата України Головка М.Й. - Габор Василь, 
відхилити дані проекти рішень з метою додаткового та детального вивчення.
( Рішення № 7U6 )
Результати голосування: За -  14

Проти -  1 
Утримались -1 
Не голосував - 1

Міський голова В.С. БОЙКО

Секретар міської ради В.Я. У И ВАН


